
 

Opnieuw een recordjaar voor Euroclear 

 
Euroclear geeft de resultaten voor het jaar dat eindigde op 31 december 2019 

 
Financiële Hoogtepunten 

 
 De inkomsten zijn met 8% gestegen ten opzichte van het boekjaar 2018, tot 

EUR 1.435 miljoen.  
o De bedrijfsopbrengsten stegen met 6% tot EUR 1.145 miljoen als 

gevolg van onze strategische initiatieven en de gunstige 
marktomstandigheden. 

o De bancaire en overige opbrengsten stegen met 13% tot EUR 290 
miljoen, gestimuleerd door de hogere Amerikaanse rentevoeten in 
de eerste helft van 2019. 

 De bedrijfslasten bleven stabiel (EUR 820 miljoen), omdat de voortdurende 
investeringen in onze klantpropositie, de modernisering van de technologie 
en de door de regelgeving gestuurde initiatieven werden gecompenseerd 
door een strikte kostenbeheersing. 

 De operationele marge van de bedrijfsopbrengsten steeg met vier 
procentpunten tot 28,4%. 

 De EBITDA van EUR 709 miljoen steeg met 19%, tot een EBITDA-marge van 
49% 

 De nettowinst steeg met 34% tot EUR 431 miljoen, wat resulteert in een 
winst per aandeel van EUR 136,9 in vergelijking met EUR 102,3 in 2018. 

 De Board geeft een dividend per aandeel voor het hele jaar aan van EUR 
82,4, dit is een stijging van 50% in vergelijking met 2018.  

 

Belangrijkste Bedrijfsindicatoren 

 
 De gesaldeerde transacties in de Euroclear-groep bereikten een record van 

239 miljoen, wat neerkomt op een waarde van EUR 837.000 miljard of 

ongeveer 10x de wereldwijde economische productie. 

 De gemiddelde waarde van de effecten die voor rekening van Euroclear-

klanten werden aangehouden, bleef stijgen, met 5% in 2019, tot EUR 30.100 

miljard, in vergelijking met EUR 28.800 miljard in 2018. Op het einde van het 

jaar had Euroclear EUR 31.400 miljard aan activa in bewaring. 

 De Collateral Highway van Euroclear mobiliseerde een jaargemiddelde van 

EUR 1.300 miljard, ofwel een stijging met 6%. 

 FundsPlace van Euroclear blijft zowel vermogensbeheerders als ETF-

emittenten aantrekken, met als gevolg dat het fondsvermogen in bewaring 

is gestegen tot EUR 2.400 miljard. Het aantal door Euroclear gerouteerde 

fondsorders steeg met 3% tot 11,2 miljoen.  
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Strategische Update 

 
We blijven gefocust op het behalen van onze drie strategische doelstellingen om 
onze klantenpropositie te verbeteren: 1. ons netwerk versterken, 2. ons netwerk 
uitbreiden en 3. ons netwerk hervormen. De hoogtepunten van 2019 zijn als 
volgt: 
 

 Eerste (I)CSD-groep die een vergunning kreeg op grond van de nieuwe CSD-
regelgeving. Dit weerspiegelt de robuustheid van de systemen en de 
capaciteiten van Euroclear. 

 Aangekondigde plannen om Euroclear Bank aan te sluiten op T2S, ter 
ondersteuning van het streven van de EU naar een Unie van de Europese 
kapitaalmarkten. 

 Een brede waaier van opkomende markten die ‘Euroclearable' wensen te 
worden, om internationale investeringen te vergemakkelijken. Een 
memorandum van overeenstemming werd ondertekend met het Egyptische 
ministerie van Financiën, het Securities Depository Centre van Saudi-Arabië 
en China Central Depository & Clearing, met als doel grensoverschrijdende 
diensten te ontwikkelen. 

 Voortdurende groei van oplossingen voor Collateral Management in alle 
bedrijfssegmenten. Euroclear werd 100% eigenaar van Global Collateral Ltd 
om het leveringsmodel voor wereldwijde investeerders te verbeteren. 

 De ontwikkeling van emittentoplossingen ter ondersteuning van de 
mogelijkheden in verband met SRDII en de wereldwijde sector van groene 
financiering. 

 Investeringen in digitale- en datadiensten die de efficiëntie van 
transactieverwerkingen ondersteunen. 

 
In haar commentaar op de resultaten zei Lieve Mostrey, Chief Executive Officer: 
"Na een uitstekende prestatie in 2018 was 2019 opnieuw een recordjaar voor 
Euroclear. Door onze strategie consequent uit te voeren, blijven we onze 
activiteiten ontwikkelen door onze klantenbasis en ons productaanbod uit te 
breiden en te profiteren van gunstige marktomstandigheden. 
 
Ondanks de tegenwind als gevolg van de lagere rentevoeten blijven we 
investeren in de uitbreiding van onze klantenbasis en ons productaanbod en 
blijven we onze technologie verbeteren. Door ons verder te richten op het 
behalen van onze strategische doelstellingen, verwachten we nog meer waarde 
te creëren voor al onze stakeholders.” 

 
 

Noot aan de redactie 
 

De Euroclear-groep is de betrouwbare leverancier van diensten voor 
transactieverwerking van de financiële sector. De kernactiviteiten van de groep 
zijn afwikkeling, bewaring en diensten voor binnenlandse en internationale 



 

 

effectentransacties met betrekking tot obligaties, aandelen, derivaten en 
beleggingsfondsen. Euroclear is een beproefde en veerkrachtige 
kapitaalmarktinfrastructuur die streeft naar risicomatiging, automatisering en 
schaalvoordelen voor een mondiaal klantenbestand. 
 
De Euroclear-groep omvat naast Euroclear Bank – met een ‘AA+’ rating van Fitch 
Ratings en een ‘AA’ rating van Standard & Poor’s – ook Euroclear Belgium, 
Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Nederland, Euroclear Sweden en 
Euroclear UK & Ireland. In 2019 wikkelde de Euroclear-groep 239 miljoen 
binnenlandse en internationale transacties af ter waarde van 
EUR 837.000 miljard en had hij EUR 30.100 miljard aan activa in bewaring voor 
klanten. 
 
Meer informatie over Euroclear vindt u op www.euroclear.com. 
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